
HUPin osastojen 
tilannekuva 27.4.2020



Vastanneet



Vapaaehtoisten määrä

• Yhteensä koronaan liittyvään toimintaan 
osallistuneita vapaaehtoisia on viikolla ollut 
265 ja uusia vapaaehtoisia on kontaktoitu 94. 

• Eniten kuluneella viikolla vapaaehtoisia 
oli korona-
toiminnassa Herttoniemessä (37), Kyrkslätt Sve
nskassa (35) ja Mäntsälässä (26). 

• Eniten uusia on kontaktoitu/perehdytetty Keski-
Helsingissä (43), Pohjois-Helsingissä (20) 
ja Herttoniemessä (9).

•





Uusien vastaanotto 
osastoissa

• Viimeisimmässä kyselyssä oli uutena kysymys, 
mihin osaston toimintoihin uudet vapaaehtoiset 
pääsevät tällä hetkellä mukaan ja mitä 
kautta. Kysymys oli vain osastoille, joilla tällä 
hetkellä on koronaan liittyvää toimintaa.

• Kysymykseen vastanneista osastoista 19 oli 
valmis ottamaan uusia vapaaehtoisia toimintaan 
ja kaksi osastoa ei. Osastoista, jotka olivat 
valmiita vastaanottamaan uusia, kahdessatoista 
yhteydenottoja otetaan ensisijassa Oman 
kautta.





Toimintamuodot







Yhteistyökumppanit



ESKA
• EJY vastaa asiointiapu-toiminnasta. Ruokakassi-palvelussa vapaaehtoisen tehtävä on toimittaa ruokakassi kotiin. Järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin 

seniorineuvonta Nestorin ja EJY ry:n kanssa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan nopealla aikataululla kevyemmän perehdytyksen ja henkilöllisyyden varmistuksen kautta.

Esbo Svenska

• Ei tietoja

Grankulla-Kauniainen (13.4.)

• Ei toimintaa. Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset riskiryhmässä.

Kehä-Espoo (19.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta

• Soitot ystäväasiakkaille.

• Asiointiapu: Espoon kaupungin seniorineuvonta Nestorin Ruokakassi-apu 70 vuotta täyttäneille, ma-pe klo 8-16, p. 09 816 33 333, EJY ry koordinoi.

• 5 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto. Yhteistä toimintaa kaupungin, EJYn, ystävävälityksen kanssa.

• Toimii yhdessä muiden Espoon osastojen kanssa, teams-kokous to 23.3.2020 klo 17.00-18.30. Vapaaehtoisten määrää on mahdoton tietää, koska useat 
ilmoittautuvat suoraan esim. lentokentälle, satamaan, Ruokakassi-apuun jne...

Keski-Espoo (26.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta, Puhelinauttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi

• Uusia otetaan mukaan: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta. Etäläksyhelppi: paularuokola@gmail.com.

• 22 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• EJY, Suomi-Syyria ystävyysseura, Espoon osastot

• Suunnitteilla: Aamukahvirinki, Suomikamucafe

• Osasto ollut mukana kehittämässä SPR:n keskustoimiston valtakunnallista Henkisen tuen verkkokurssia.



ESKA

Lounais-Espoo (19.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Osaston 
vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Soitot ystäväasiakkaille.

• Asiointiapu: Espoonlahti (Soukka, Kivenlahti), Latokaski, Suvisaaristo
Yhteistyössä seurakunnan kanssa ja EJY:n kanssa.

• 10 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty /kontaktoitu.

• Yhteistyö: Seurakunta, Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

Tapiola (20.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Asiointiapu: Espossa Senioriapun kautta apua. EJY koordinoi kauppakassi palvelua.

• 48 vapaaehtoista mukana, 20 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Kyllä EJY, Nestori, kotihoito tarvittaessa, piiri, muut Espoon osastot

• Suunnitteilla etäläksyhelppejä yhdessä keski-espoon kanssa.

• Vanhusneuvoston tietojen perusteella pyritään tavoittamaan vanhuksia. Espoolla ei ole vielä suoraan yli 80-vuotiaiden suhteen 
strategiaa.



Helsinki
Helsingfors Svenska (26.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille

• Uusia mukaan: Ystävätoiminta: Alla medlemmar har fått kontaktuppgifter till Röda Korsets gemensamma stödfunktion i 
Helsingfors.

• Neuvoneet ystävävapaaehtoisia, miten jatkaa kontaktia asiakkaiden kanssa.

Herttoniemi (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Terveydenhuollon auttaminen, muu piirin toiminta.

Helsingin tike

• Asiointiapu: puhelinnumero klo 10-14, yhteistyökumppaneina seurakunta ja järjestöt.

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, etäläksyhelppi, etäkaverikerho.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, Terveydenhuollon auttaminen, Muu. Osaston uusien vastaanottotiimi 
päivystää Whatsappissa, Omassa, Facebookissa ja yhteyden saa myös osaston 
sähköpostilla. Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/J5X04IY8GCC4ZvYgaLsB47.

• Uudet menevät osaston Teams-etäperehdytykseen ja tehtävien mukaan HUP-perehdytykseen ja verkkokursseille. Vapaaehtoisen 
kiinnostus ja kokemus ohjaa, emmekä painosta mihinkään vapaaehtoistyön muotoon. Tarjotaan HUP:n koordinoimia tehtäviä 
(kuten Hki-apu, infopuhelin, lentokenttä) ensisijaisesti kokeneimmille vapaaehtoisille. Osaston omia koronatehtäviä, kuten 
ystävätoimintaa, etäläksyhelppiä ja Opi suomea-kerhon toimintaa tarjotaan riskiryhmiin kuuluville, koska ovat siirtyneet 
etäyhteyksiin. Myös EA-ryhmän etätapaamisiin pääsee, mutta harjoituksia ei järjestetä.

• 37 vapaaehtoista mukana, 9 uutta perehdytetty/kontaktoitu. Luvut sisältävät osallistumisen vanhustyöhön, kaverikerhoon ja 
kielenopetukseen, ea-toimintaan, läksyhelppiin.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Valmiussuunnitelma ja EA-ryhmän välineet päivitetty.

https://chat.whatsapp.com/J5X04IY8GCC4ZvYgaLsB47


Helsinki
Itä-Helsinki (12.4.)

• Asiointiapu, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Osastomme vapaaehtoisia on osallistunut tämän viikon aikana lääkejakelun perehdytykseen ja tässä tullaan olemaan aktiivisesti mukana.

• 0 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

• Olleet yhteydessä Vartiokylän diakoniaan. Pohtineet mahdollisuutta järjestää LäksyHelppi etänä.

• Haluaisimme aloittaa aamukahvit -soittoringin. Tähän olisi myös kiinnostuneita vapaaehtoisia, mutta emme ole löytäneet vielä ketään koordinoimaan toimintaa.

Kallio-Käpylä (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Muu: OMAn kautta tulee suurin osa uusista vapaaehtoisistamme, muutama henkilö on myös tiedustellut mahdollisuutta osallistua 
toimintaamme suoraan osaston sähköpostin kautta. Heidät ohjataan ensin sähköiseen perehdytykseen "Tervetuloa yhteiseen tarinaan" ja pyydetään 
tutustumaan RedNetin koronasivustoon, haastatellaan ja liitetään korona-apuryhmään sekä annetaan lisätietoja tuleviin tehtäviin liittyvistä koulutuksista.

• 11 vapaaehtoista mukana, 3 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Vahvistaa osaston valmiuskaavion miehitystä uusilla jäsenillä. Kouluttaa ja perehdyttää uusia, muistuttaa vanhoja vapaaehtoisia omasta jaksamisesta.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Vapaaehtoisten vaatettaminen yhdenmukaisesti kenttätyöhön on haasteellista.

Keski-Helsinki (25.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, muu sosiaalitoimen auttaminen.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: etäläksyhelppi.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta, Sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen. 
Ryhmien yhteyshenkilöiden, hallitusjäsenten, tulemalla suoraan ryhmän toimintaan esim. Ea-ryhmään, kurssien kautta.

• 15 vapaaehtoista mukana, 43 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Miettii aamukahvipuhelinrinkiä ja etäläksyhelppiä.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.



Helsinki
Kontula

• Ei tietoja

Laajasalo (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Ole hyvä -palvelu Roihuvuoren seurakunnan ja Laajasalon palvelukeskuksen kanssa.puh 0505058599 klo 9-16. Vapaaehtoisia 
myös mukana Helsinki-avun asiointiavussa. Laajasalon, Roihuvuoren ja Herttoniemen alueet.

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Aamukahvirinki, Ystävätoiminta. Laajasalo.spr@gmail.com, profiili omaan ja siellä osaston korona-
apu ryhmään.

• 15 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Suunnitelmissa: aamukahvirinki.

Länsi-Helsinki (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, aamukahvirinki

• Uusia mukaan: "Etäläksyhelppi. Oma punainen risti.

• 8 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Suunnitelmissa: Etäläksyhelpin suunnittelu/käynnistäminen, Helsingin yhteisen tilannekeskuksen ylläpito, lääkkeiden jakeluun 
osallistuminen.

• Yhteistyö: Toinen Punaisen Ristin osasto.



Helsinki
Pohjois-Helsinki (27.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Muu sosiaalitoimen auttaminen, Terveydenhuollon auttaminen, Muu piirin 
organisoima toiminta.

• Asiointiapu: Helsingin tike.

• Etävapaaehtoistoiminta: Aamukahvirinki, Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Aamukahvirinki, Ystävätoiminta, Sosiaalitoimen auttaminen. Oman kautta jossa ryhmät eri toiminnoille.

• Yhteistyö: osasto.

• 12 vapaaehtoista mukana, 20 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Osasto on kontaktoinut ja kouluttanut yli 100 ihmistä, suurin osa näistä on vanhoja aktiivisia tekijöitä, jotka on nyt uudelleen koulutettu ja perehdytetty korona-apu 
tehtäviin.

• Suunnitelmat: Selvitetään lisämahdollisuuksia saada ruoka-apua jakeluun muidenkin kanavien kuin vähäisen EU ruoka-avun kautta. Tarve osaston alueella on suuri.

• Tarpeet: Etätyökaluihin täytyisi löytää hyvä ratkaisu. Google hangouts mahdollistaa vain 10 henkilöä mikä hankaloittaa koulutuksia, Teams ilmaisversion kanssa on 
ollut hyvin paljon ongelmia mm. Kutsulinkkien muodostamisen ja lähettämisen kanssa ja järjestelmä on kaatuillut paljon. Työkalujen puute vaikeuttaa merkittävästi 
sekä toimintaa että kouluttamista.

Pukinmäki - Ei tietoja.

Suomenlinna - Ei tietoja.

Töölö (26.4.)

• Asiointiapu. Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Mukana Helsingin tikessä.

• Uusia mukaan: Asiointiapu: Liittymällä osaston Oma-ryhmään https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/638 tai korona-apu -
ryhmään https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325. Käymällä Asiontiapu-koulutuksen https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7290.

• 17 vapaaehtoista mukana, 2 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Ryhmä terveydenedistämisen vapaaehtoisia valmiina. Suunnittelee etäläksyhelppiä.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Ohjaamme kaikki uudet Oman kautta ilmoittautuneet vapaaehtoiset liittymään korona-apuryhmiin. Sen jälkeen meillä ei ole välttämättä tarkkaa tietoa, missä 
toiminnoissa osaston vapaaehtoisia (kaikki ei jäseniä!) toimii.

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/638
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/groups/group/1325
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7290


Itä-Uusimaa
Borgå-Porvoo (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• Asiointiapu: Porvoo, puh. 040 757 1236 klo 9-15, ja sähköposti; yhteistyökumppaneina myös Samaria ja 
Porvoon yhdistyskeskus.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Ystävätoiminta. Vapaaehtoistyo.fi.

• 12 vapaaehtoista mukana, 5 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, toinen järjestö.

• Samaria, Porvoon yhdistyskeskus.

• Etätapaamiset vapaaehtoisten kanssa

• yhteensä 19 kauppa/apteekki keikkaa, EU ruokaa toimitettu 3 perheelle (17 henkeä), Samarian kautta 
yhdelle yksinäiselle rouvalla ylijäämä ruoka-apua viety Hinthaaraan (tilanne 6.4.).

Lapinjärvi (31.3.)

• Ei toimintaa. Vapaaehtoiset enimmäkseen riskiryhmässä. Jos avunpyyntöjä tulee, yrittävät vastata.

Loviisan seutu (6.4.)

• Ei toimintaa.

• Loviisalla ja Lapinjärvellä on yhteinen fb-rinki, jossa voi pyytää apua tai ilmoittaa, että voi auttaa. Yhteys 
kaupunkiin on olemassa. Kaupunki voi tarvittaessa pyytää apua.

https://vapaaehtoistyo.fi/porvoo/


Itä-Uusimaa

Myrskylä (23.4.)

• Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen.

• Asiointiapu: Myrskylän kunnan alueella, soittamalla kunnan puhelinnumeroon.
Apupartio on avannut puhelinlinjan, jolla selvitetään avuntarve tapauskohtaisesti.
Linja palvelee ma-pe 8-16. Apupartion tavoittaa seuraavista puhelinnumeroista: puh. 044 719 0324 (suomeksi), puh. 044 085 
0722 (på svenska). Auttaa kauppa- ja apteekkiasioissa. Apupartio tarjoaa myös keskusteluapua: puh. 044 792 2467 (ma-pe klo 
9-15), telephone: puh. 050 494 9864 (joka päivä klo 20 asti).

• Asiointiapu koordinoitu kunnan ja seurakunnan toimesta. Vapaaehtoisina saattaa olla yksittäisiä spr-vapaaehtoisia, mutta 
toimivat kunnan ja srk:n alla.

• Uusia vapaaehtoisia ei voida ottaa toimintaan.

• 4 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

Pukkila (26.4.)

• Ei toimintaa. Asiointiapu koordinoitu kunnan ja seurakunnan toimesta. Vapaaehtoisina saattaa olla yksittäisiä spr-vapaaehtoisia, 
mutta toimii kunnan alla.

• olemme taustalla, mikäli PHHykyn kautta tarvitaan tukea kauppa-apuun.

Sipoo (19.4.)

• Puhelinauttaminen.

• Suurin osa vapaaehtoisia riksiryhmää.

• Tarjonnut apua kunnalle, mutta tarvetta ei vielä ole. Kiinnostuneet vapaaehtoiset ohjattu ottamaan yhteyttä kuntaan.

• Yhteistyö: Kunta.



Länsi-Uusimaa

Karkkila (24.4.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

• Ei osallistu asiointiapuun, koska melkein kaikki vapaaehtoiset riskiryhmässä. Tekevät puhelinsoitot ystäville. Muut palvelut 
hoitaa Karkkilan kunta.

Kirkkonummi-Siuntio (20.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta

• Ruokajakelu yhteistyössä seurakunnan kanssa Siuntiossa.

• Asiointiapua koordinoi Siuntion Suomalainen seurakunta, heillä on diakoniatilit sekä ruokakaupassa että 
apteekissa. Kirkkonummella Sisko&Simot koordinoi asiointiavun käynnistämistä.

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, Etäkohtaamiskahvila. Kielikahvila toimii etänä, siellä 27 osallistujaa + vetäjät. 
Muutama ystäväasiakas toivonut yhteydenpitoa puhelimen avulla.

• 10 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen järjestö.

• Pickala ABC ja Siuntion S-Market, Siuntion suomalainen seurakunta, Siuntion Lions Charlotat.

• Suunnitelmissa: Etäläksyhelppi kiinnostaisi, Auttavan puhelimen käynnistyminen kunnolla

• Siuntion kunnan tekninen johtaja ottanut yhteyttä koulujen ruokajakelun suhteen. Kunta alkaa valmistaa annoksia 200 kpl / 
päivä. Kunta jakaa kouluruokaa tiistaisin ja torstaisin. Jakamatta jääneet ruoka-annokset kunta jakaa eteenpäin 
avuntarvitsijoille Kirkkonummi-Siuntion ruoka-avun kautta.

• Kirkkonummen kunnalta tullut kysymys onko Punaisella Ristillä puhelinpalvelua, johon yksinäiset ikäihmiset voisivat olla 
yhteydessä. laitetaan kuntaan tieto Punaisen Ristin auttavasta puhelista ja suositellaan siihen soittamista. Tarjotaan myös 
etäystävätoimintaa.



Länsi-Uusimaa

Lohja (24.4.)

• Ruokajakelussa auttaminen, asiointiapu.

• Asiointiapu: Soittoaika joka päivä klo 15-17. Puhnumero 044 242 3661. Ostokset 
maksetaan SSO:n liikkeissä laskulle. SSO laskuttaa osastoa ja asiakas maksaa osastolle. 
Käteistä ei näin tarvita. Toiminta-alueena Lohja, johon kuuluu myös Sammatti ja 
Karjalohja.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ystävätoiminta. Oman kautta tai olemassa yhteydessä Tony 
Saarelmaan.

• Lahjoitustavaroiden varasto on palanut, uusi varasto saatu käyttöön.

• 11 vapaaehtoista mukana.

Nummi-Pusula (19.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta (henkilökohtaisiin ystäviin pidetään yhteyttä puhelimitse).

• Ei resursseja osallistua toimintaan, suurin osa vapaaehtoisista riskiryhmää.

• Whatsapp-viestillä on ilmoittautunut yksi tarvittaessa asiointiavuksi kutsuttava.

Vihti

• Ei toimintaa.



Keski-Uusimaa
Hyvinkää (26.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille, etäläksyhelppi, Kotu-toiminnan asiakastoimijoita soitettu läpi ja soittokierros saadaan loppuun varmaankin ensi 
viikolla.

• Uusia mukaan: Etäläksyhelppi, Ystävätoiminta. Oman kautta.

• 5 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Toinen järjestö.

• Hyvinkään Yhdistykset Ry.

• Ohjaavat kauppa-avun asiakkaita muihin järjestöihin.

• Suunnitelmat

• Omaan tulee ilmoitukset korona-aputehtävistä.

• Lasten läksyhelpin lisäksi aloitetaan läksyhelppi aikuisille maahanmuuttajille.

• Suunnitellaan eri yhdistysten kanssa yhteistyössä etävapaaehtoiskoulutusta.

• Ystävätoiminnan vetäjät soittavat ystävätoimijat läpi ja kartoittavat tilannetta, lisäksi tarvittaessa soittavat ystäväasiakkaille (jos ei ystävätoimija ole ollut 
yhteydessä).

Jokela-Nuppulinna (16.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta: Soitot ystäväasiakkaille.

• Valmiina vastaamaan akuutteihin tarpeisiin.

• Paikallisseurakuntiin on suhteet valmiina.

Järvenpää (12.4.)

• Ei toimintaa. Ei ole tullut pyyntöjä.

• Osaston vapaaehtoiset toimivat piirin kautta tulevissa tehtävissä.



Keski-Uusimaa

Kerava (26.4.)

• Ruokajakelussa auttaminen.

• Uusia mukaan: Ruokajakelussa auttaminen. Nyt ruokajakelu, josta vastaa Päivi Wilen.

• 10 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Keravan kaupunki ja palvelunohjauspaikka Polku.

• Vapaaehtoistyöstä oli näyttävä 7 palstan juttu Keski-Uusimaassa 14.4.

• Menneellä viikolla jaoimme 1700 ruoka-annoksia. Arkipäivisin ruoka tuli kaupungin keittiöstä, viikonloppuisin 
yritysyhteistyökumppaneilta (Kokkikartano, Savuhovi, Arla...)

Mäntsälä (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Etävapaaehtoistoiminta.

• Asiointiapu: Mäntsälä, asiakas voi ottaa yhteyttä joko osaston sähköpostiin mantsala(at)punainenristi.fi tai puhelinnumeroon 
0442350976 ma-pe klo 9-14 otetaan vastaan yhteydenottoja.

• Etävapaaehtoistoiminta: Kaksi Aamukahvit-soittorinkiä, soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia ei voi ottaa toimintaan.

• 26 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Seurakunta, Toinen järjestö. Yhteistyökaavio tehty Mäntsälän kunta, Seurakunta, SPR sekä muut toimijat.



Keski-Uusimaa
Nurmijärvi (23.4.)

• Asiointiapu, sosiaalitoimen pyynnöstä

• 1 vapaaehtoine osallistui

• Uusia mukaan: Ystävätoimintaan, Oman kautta.

Pornainen (25.4.)

• Puhelinauttaminen.

• 1 vapaaehtoinen osallistui

Rajamäki (23.4.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

• 1 vapaaehtoista mukana.

• Kunnan nuorisotoimen ja kunnan nuorisosta vastaavan poliisin kanssa suunniteltu Vapunaaton päivystystä osaston 
päivystysryhmän kanssa.

Tuusula (3.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Hyvän mielen keskusteluhetki arkisin klo 10-14 (yv puh: 0400 273 729). Uusia mahtuisi mukaan.

• 3 vapaaehtoista mukana.

• EtäLäksyHelppiä käynnistellään.

• Uusia vapaaehtoisia mukana.



Vantaa
Korso (26.4.)

• Asiointiapu, etävapaaehtoistoiminta.

• Asiointiapu ottaa tilauksia vastaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15 puh 045 234 4864 ja sähköpostin kautta spr.korso.auttaa@gmail.com. Tavarat toimitetaan 
keskiviikkona tai torstaina. Akuuteissa tilanteissa vientejä myös muina aikoina. SRK ohjaa apteekkiavun osastolle. Korson apteekki on yhteistyökumppani 
lääkeasioissa. Välitämme Tikkurilan osastolle mahdolliset asiakkaat, paino Korson suuralueessa.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: "Asiointiapu, Etäläksyhelppi. Oma, FB, mainosilmoitus kaupoissa yms.

• 12 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Vantaan kaupunki markkinoi osaston asiointiapua, samoin Vantaa info ja seniorineuvonta. Pitää yhteyttä Tikkurilan ja Länsi-Vantaan osastoihin.

• Käyttävät iZettleä asiontiavussa. Tällä hetkellä avusttettavia noin 45.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto, seurakunta.

Länsi-Vantaa (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Asiointiapu: Länsi-Vantaan asiointiapu (apteekki): rplantera@gmail.com, 040 5073357, Toimitukset ti ja pe klo 18 - 20. Apteekkiapu (itse organisoitu Myyrmannin 
apteekin kanssa & Vantaan kaupungin/seurakunnan kautta tulleet kuljetukset Martinlaakson apteekista). Toiminnassa ruokakassijakelua Vantaankosken seurakunnan 
kanssa ja kauppa-asiointiavussa auttamista.

• Etävapaaehtoistoiminta: Ystäväasiakkaille soitetaan.

• Vapaaehtoisia myös lentokentällä ja puhelinavussa.

• Uusia mukaan: Asiointiapu. Omassa avoin ryhmä Länsi-Vantaan korona-apu, jossa jaamme tietoa tehtävistä.

• 12 vapaaehtoista mukana, 4 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta, seurakunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Suunnitelmat: asiointiavun kehittäminen. Uusille vapaaehtoisille tarvittaisiin lisää toimintaa, johon heitä voi ohjata.



Vantaa

Tikkurila (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Asiointiapu, Ruokajakelussa 
auttaminen, Etävapaaehtoistoiminta.

• Asiointiapu: Tikkurila lähialueet, Lentokentällä korona tietouden 
jakoa. Ruoka- ja apteekkiavulla on puhelinnumero 
0505448211. Avustuspyynnöt tiistai ja keskiviikko 11 - 15, tavaroiden jakelu 
keskiviikko ja torstai päivällä, tilanteen mukaan. Ruoka-avun 
sähköposti auttaa.sprtikkurila@gmail.com. Mainostettu Facebookissa ja 
Korson kautta.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi.

• Uusia mukaan: Asiointiapu, Ruokajakelussa auttaminen, Ystävätoiminta, 
Terveydenhuollon auttaminen. Jos kirjautuvat OMAan niin sieltä, muuten 
???

• 10 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Mietinnässä, kuinka saadaan lisää toimijoita.

mailto:auttaa.sprtikkurila@gmail.com


Västra Nyland
Kyrkslätt Svenska (26.4.)

• Puhelinauttaminen, Etävapaaehtoistoiminta, muu sosiaalitoimen auttaminen, Osaston vapaaehtoisia osallistui piirin organisoimaan toimintaan.

• Etävapaaehtoistoiminta: Etäläksyhelppi, Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: "Ystävätoiminta, Muu. Nina Malmsten tel 050 3703706, ansiktsmasker Beatrice Bäck , tel 040 849 84 83, ansiktsmasker, Ulla 
Ahlgren tel 040 5067071, vänverksamhet.

• 35 vapaaehtoista mukana, 1 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Kunta, Toinen järjestö, Toinen Punaisen Ristin osasto.

• Samarbete med Kototiimi för att ordna sommarjobb för nyanlända.

• Avdelningen planerar sy ansiktsmasker till hemvården både till hemvårdare och till klienter verksamheten inleds med finska avdelningen. Till det behöver vi personer
som klipper till och syr maskerna.

Ekenäs-Tenala (26.4.)

• Asiointiapu

• Asiointiapu: Ekenäs-Tenala avdelning erbjuder butikshjälp, kontaktuppgifter: 040 587 4691 (vardagar kl. 10-12), sofia.e.lindgren@helsinki.fi. Vi har en dil med S 
Market i Ekenäs för inköp av mat (alla frivilliga har eget kort att handla med).

• 1 vapaaehtoinen mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: kunta.

Hanko (31.3.)

• Ei toimintaa.

• Soittaneet kaikille ystävätoiminnan asiakkaille ja muille osaston toiminnassa oleville ikäihmisille. Yhteistyötä seurakunnan ja kunnan kanssa.

• Facebookissa julkaistu parin osaston vapaaehtoisen nimet ja puhelinnumerot, jos joku kaipaa henkistä tukea ja haluaa soittaa.

• Valmiusryhmä valmiudessa auttamaan jos viranomaisilta tulee pyyntöjä.

mailto:sofia.e.lindgren@helsinki.fi


Västra Nyland

Inkoo (26.4.)

• Tällä hetkellä ei toimintaa.

Karjaa-Pohja (25.4.)

• Etävapaaehtoistoiminta.

• Soitot ystäväasiakkaille.

• Uusia mukaan: Ystävätoiminta. kati.ronnlund@gmail.com

• 2 vapaaehtoista mukana, 0 uutta perehdytetty/kontaktoitu.

• Yhteistyö: Seurakunta.

Snappertuna (7.4.)

• Ovat tarjonneet seudun yli 70-vuotiaille asiointiapua. Ainakaan 
koronatilanteen alussa kukaan ei kaivannut apua.



Piirin tapahtumat

• Uusien massavastaanotto -infotilaisuudet 
tiistaisin (20; 12;12 paikalla viime 
kolmella viikolla)

• Aamukahvit -koulutukset torstaisin (20 
paikalla edellisviikolla, 11 viime viikolla)


